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 Political   سياسی

  

  ملک الشعراء                

  »اسير« نسيم محمداستاد        

  

  

  

  

  مگس ھجومِ 
 

 اين ھجوم .ماندمي َدور شيرينیه ب ھجوم  مگس به نظاميان  جھان  در افغانستان ھجوم

  ،افغانستان ندارد ۀان دست آورد ديگری برای ويرانکدظالمانه که جز کشتار بيگناھ

   :دگردقديم دوستداران وطن عزيز ميسرودن اين شعر گرديده است که ت ۀانگيز

  

  ادب  دست و پا مگس سازد  برون  ز حدِّ    پر آش   ما  مگس       ـــۀافتاده   تا  به  کاس

  مگسدرا منافق،  ديده   ۀايـــــــــــــــھمس    پاره کيست   مگس  چشم ازمقصد  که  دانی

  ، اين بی خدا مگساره آمدهــــسوی ق زان    ھجوم عام    اين که در چه شکوه ھمسايه را

  حيا مگسچون بي ون بی ادب خزنده وــچ     ، چشم  بسته است  ريم  وطنــبا فتنه  در ح

  مدعا مگساوفتاده  و  پر  دـــــــــصـمقپر     عجب    ،ز شھد  ھوسکام    شيرين  نموده

  ا مگســببين  تا  کج ، من  شده ست انباز     ھمی کشد   م  به  فلک  پرــــــــھمت  عنقای

  دوران جدا مگس  ،دا  مگس  شدهطالع ج     ما   ادثه  ھای  زمان  به ــــدر زير  تيغ  ح

  و ھوا مگس ز زمين طرفرـــھ ريزد  ز    شربت اند    س  َدورمگ  ــــــان  تمامنگبيگا

  به  مکر و ريا مگس ، آشپر  ــۀــکاساز     ، پا  برون کند   نیگــــر دست  و پای او بکَ 

  فزا مگس آمده،  زحمتــوار ــــــخُمردار    بودنش     روبـــــمک   ۀماجراست   قصپر

  مگسيک  آشنا زار دشمن  و ــــــدارد  ھ     کند    آشنا  و  بالپر  کسی  رــــدر دوغ  ھ

  دا مگسخُ نا  شده  ،دست  رفته  ُسّکان  ز      روزگار  مّواج  و تTطم پر ر ــــــــدر  بح

  مگسچرا ر ـــــ،  آخا  را  رھـا  نميکندم     سر کشيده است   ما  ردنـــگ ز حيا اين  بی
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  مگس اـــــــھداغ ن  ما ـــدام  اخته   بهاند       شيَ خــــوارِ رافت  و  مرداله  و کثــاز فُض

  مگسوِد  ما  رھا ـال  خــــح شايد کند  به    کن   انش  حواله  ــــــصد  تيغ  انتقاد  به  ج

  مگسآشنا  مرگ  آشيانه  و رگــــــاين م   به  مرگ آشنا شود     می آيد  آن  زمان  که 

  مگسنما ود  بدمرگ  ش ا  رھسپار ـــــــت     له اش فگن  ـدر شعو دا کن  ـبال و پرش ج

  درت اين ابتکار نيستــــق  »اسير« را  ما

  ؟مگس؟؟  با بسازيم   و پنجه نرم تا دست 

  

  

  )ع٢٠٠٠ر اکتوبشھـر بن ــ المان، (  

    

 


